
 

 

       Warszawa, 27.11.2008.
   

   
 

    
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 
komputerowego, oprogramowania oraz tonerów dla MWP (kod CPV: 30.23.00.00.-0; 
30.21.30.00-5; 48.00.00.00-8), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
Zamawiający wybrał w zakresie pakietu II ofertę firmy Rynek 13 Dorota Krzysiek Jacek 
Piasecki Sp. j. z siedzibą przy Placu Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław, 
W zakresie pakietu III ofertę firmy Gandolf Andrzej Kulesza z siedzibą przy ul. 
Oszmiańskiej 7, 03-503 Warszawa, 
 

W uzasadnieniu podnoszę, że oferta firmy Rynek 13 Dorota Krzysiek Jacek 
Piasecki Sp. j. uzyskała największą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą w 
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (uPzp) w 
zakresie pakietu nr II. 

Poniżej wskazuję nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
 
L.p. Nazwa wykonawcy Adres siedziby Ilość punktów w 

kryterium „cena 
całkowita” 

Łączna ilość 
punktów 

1.   Rynek 13 Dorota 
Krzysiek Jacek Piasecki 
Sp. j. 

Placu Gen. J. Bema 
2/9, 50-265 
Wrocław  

100 
 

100 

2.  Consortia Sp. z o. o. 
 

ul. Jagiellońska 74, 
03-301 Warszawa 

90,85 90,85 
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W uzasadnieniu podnoszę, że oferta firmy Gandolf Andrzej Kulesza uzyskała 
największą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (uPzp) w zakresie pakietu nr III. 

Poniżej wskazuję nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
 
L.p. Nazwa wykonawcy Adres siedziby Ilość punktów w 

kryterium „cena 
całkowita” 

Łączna ilość 
punktów 

1.   Gandolf Andrzej 
Kulesza 

Ul. Oszmiańska 7  100 
 

100 

  
W dniu 7 grudnia 2009 r. Zamawiający zawrze w zakresie pakietu nr 2 umowę z 

firmą Rynek 12, Plac Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław na kwotę netto 23 278, 50 zł, 
brutto 28 399, 77 zł. W zakresie pakietu nr 3 z firmą Gandolf Andrzej Kulesza, ul. 
Oszmiańska 7, 03-503 Warszawa na kwotę 38 873, 77 zł, brutto 47 426, 00 zł. 

 
 
 
W zakresie pakietu I postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655), zwanej dalej „uPzp”. 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne  

 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę ( w tym 
wypadku kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację pakietu I ), którą zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ………………………………………….. 
       Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com

